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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   7630 π.ε. (1)
Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με χερσαία ζώνη 

Λιμένα στο Εμπορικό Λιμάνι Καβάλας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄» 
στη Ν. Καρβάλη.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α΄/19.12.2001) 

«Περί αιγιαλού και παραλίας» και ειδικότερα το άρθρο 
28 «Καθορισμός χώρων που εξομειώνονται με ζώνη Λι−
μένα».

2. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής απο−
κέντρωσης», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήμερα με τα ν.δ. 532/1970, β.δ. 704/1970, β.δ. 705/1970, 
ΒΔ. 192/1972, π.δ. 71/1984, π.δ. 347/1986, ν. 2026/1992 και 
π.δ. 97/1993.

3. Την υπ’ αριθμ. 22/11.6.2001 πράξη της Λιμενικής Επι−
τροπής Ν. Καβάλας, με την οποία καθορίστηκαν τα 
όρια της χερσαίας ζώνης στο δυτικό κρηπίδωμα του 
Νέου Λιμανιού Καβάλας, για την έγκριση της οποίας 
έχουν ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι από το 
ν. 2971/2001 θετικές γνωμοδοτήσεις, πλην όμως δεν έχει 
ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία.

4. Την υπ’ αριθμ. 8/16/22.6.2006 απόφαση του Δ.Σ. του 
Οργανισμού Λιμένα Καβάλας (Ο.Λ.Κ.) Α.Ε., για τον κα−
θορισμό της προτεινόμενης με την ανωτέρω πράξη της 
Λιμ. Επιτροπής Χερσαίας Ζώνης του Εμπορικού Λιμένα 
Καβάλας στη Ν. Καρβάλη, σαν χώρου που εξομειώνεται 
με ζώνη λιμένα.

5. Το υπ’ αριθμ. 1242/3.8.2006 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. προς το Υ.Ε.Ν. και 

Υπ. Οικονομικών, για τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης 
επί της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 8/16/22.6.2006 απόφασης 
του Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ., όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του 
ν.2971/2001.

6. Το υπ’ αριθμ. 1740/22.11.2006 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., με το οποίο ζητά 
από την Περιφέρεια Α.Μ.−Θ. την έγκριση της υπ’ αριθμ. 
8/16/22.6.2006 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ., ύστερα 
από την παρέλευση άπρακτης της τρίμηνης προθεσμίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 28 του ν. 2971/2001 για τη 
χορήγηση της σύμφωνης γνώμης, όπως αποδεικνύεται 
από τις αποδείξεις αποστολής του πιο πάνω με αριθ−
μό 5 εγγράφου προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες των δύο 
Υπουργείων.

7. Το υπ’ αριθμ. 7174/12.12.206 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Περι−
φέρειας Α.Μ.−Θ. με το οποίο ζητήθηκε από τον Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 
να εκδόσει νέα απόφαση του Δ.Σ. μετά την παρέλευση 
άπρακτης της ως ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας, με 
την οποία να καθορίζονται οι χώροι που εξομειώνονται 
με ζώνη του Εμπορικού Λιμένα Καβάλας.

8. Το υπ’ αριθμ. 1873/27.12.2006 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του 
Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και την υπ’ αριθμ. 15/2/21.12.2006 νέα απόφα−
ση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., με την οποία καθορίζει ως 
χώρο που εξομειώνεται με χερσαία ζώνη Λιμένα στο 
Εμπορικό Λιμάνι Καβάλας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄» στη Ν. Καρ−
βάλη, την περιοχή, όπως αυτή καθορίστηκε με την υπ’ 
αριθμ. 22/11.6.2001 πράξη της Λιμ. Επιτροπής Ν. Καβά−
λας και περικλείεται από τη γραμμή του αιγιαλού από 
το σημείο Α μέχρι το Θ και από τη συνεχή πράσινη 
γραμμή που διέρχεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, 
Η και Θ, όπως φαίνεται στο συνημμένο από Ιανουάριο 
2001 τοπογραφικό διάγραμμα επανακαθορισμού της 
ζώνης αιγιαλού και παραλίας του Νέου Λιμένα Καβά−
λας, που συντάχθηκε από τον Παναγιώτη Δημητριάδη 
Τοπ/φο Μηχ/κό σε μία πινακίδα και υπογράφεται από 
την αρμόδια επιτροπή καθορισμού του ορίων αιγιαλού 
και παραλίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 15/2/21.12.2006 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. με την οποία καθορίστηκε ο χώρος 
που εξομειώνεται με χερσαία ζώνη Λιμένα στο Εμπορικό 
Λιμάνι Καβάλας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄» στη Ν. Καρβάλη, όπως 
αυτός ορίσθηκε ως χερσαία ζώνη στο δυτικό κρηπίδωμα 
του Νέου Λιμανιού Καβάλας με την υπ’ αριθμ. 22/11.6.2001 
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πράξη της Λιμ. Επιτροπής Ν. Καβάλας, ο οποίος περι−
κλείεται από τη γραμμή αιγιαλού (σημεία Α έως Θ) και 
από τη συνεχή πράσινη γραμμή, που διέρχεται από τα 
σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η και Θ με συντεταγμένες του 
Κ.Τ.Δ.

Α: (Χ = 49,00      Ψ = 22.104,00)
Β: (Χ = 38,50      Ψ = 22.102,90)
Γ: (Χ = − 71,77     Ψ = 22.057,62)
Δ: (Χ= 18,53       Ψ = 21.823,00)

Ε: (Χ = − 59,04    Ψ = 21.668,00)
Ζ: (Χ = − 32,56    Ψ = 21.638,40)
Η: (Χ = 26,97      Ψ = 21.558,05)
Θ: (Χ = 22,47      Ψ = 21.544,29)
όπως φαίνεται στο συνημμένο στην απόφασή μας 

τοπογραφικό διάγραμμα 

 Κομοτηνή, 3 Ιανουαρίου  2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 678 (2)
    Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης  εμβαδού 18,480 στρ. 

στη θέση «Μουρίκι» περιφέρειας Δ.Δ. Αγ. Θωμά, Δή−
μου Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση− Οργάνωση− 

Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.».
3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας 

των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
χώρας», όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3208/2003 και 
συγκεκριμένα: α) του άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρθρου 
38 παρ. 1.

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων: α) 160417/1180/8.7.1980, β) 182447/ 3049/ 
24.9.1980.

5. Την υπ’ αριθμ. 5612/21.12.2006 πρόταση   του Δασαρ−
χείου Θηβών, από την οποία προκύπτει ότι η έκταση που 
αναφέρεται στο θέμα είχε κατά το χρόνο καταστροφής 
της που έγινε από παράνομη εναπόθεση αποβλήτων με 
συνέπεια την καταστροφή της δασικής βλάστησης και 
εκχέρσωση ενός τμήματος αυτής (2,320 στρ.), δασικό 
χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του 
ν.998/1979, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3208/2003 κα−
λυπτόμενη από χαλέπιο πεύκη, με υπόροφο αείφυλλα 
− πλατύφυλλα και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κήρυξή 
της ως αναδασωτέας.

6. Την υπ’ αριθμ. 3567π.ε./30.1.2007 αναφορά και σύμφωνη 
γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν. Βοιωτίας,αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέο, το δημόσιο δάσος εμ−
βαδού 18,480 στρ. στη θέση «Μουρίκι», περιφέρειας Δ.Δ. 
Αγ. Θωμά, Δήμου Οινοφύτων, με σκοπό, αφ’ενός μεν τη 
διατήρηση του δασικού του χαρακτήρα, ώστε να απο−
κλειστεί η διάθεσή του γι’ άλλο προορισμό, αφ’ ετέρου 
δε την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης με 
φυσική ή τεχνητή αναγέννηση

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία: 1,2,3,4,5,6,7,1 όπως 
φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει 
όρια:

Ανατολικά: Με αναδασωτέα έκταση (αριθμ. 3268/2003 
απόφαση).

Δυτικά: Με αγροτικό δρόμο και εκείθεν με έκταση 
αγροτικής μορφής.

Βόρεια: Με δάσος πεύκης.
Νότια: Με αναδασωτέα έκταση (αριθμ. 3268/2003 

απόφαση), με αγροτικό δρόμο και εκείθεν με έκταση 
αγροτικής μορφής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεως της 
αρμοδίως και προ της δημοσιεύσεώς της στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37 ν. 3200/1955).

Επιτρέπεται υποβολή κατ’ αυτής αίτησης ακύρωσης 
στο Σ.τ.Ε. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που 
αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της (άρθρο 
46 π.δ. 18/1989).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 12 Φεβρουαρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ  
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